
KONSPEKTY MIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ KRĘGU 

Tytułem wprowadzenia w nowy rok formacyjny 2019/2020😊 

Podczas spotkania kręgu centralnego na początku maja rozeznaliśmy, że tegoroczny list kręgu 

centralnego oraz miesięczne spotkania kręgów będą związane z tematem nowego roku pracy 

formacyjnej Ruchu Światło-Życie „Wolni i wyzwalający”. W ten sposób pragniemy po raz kolejny 
odczytywać słowa św. Jana Pawła II skierowane do Polaków podczas pożegnalnej audiencji w 

październiku 1978 r.: „Proszę was, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, 
Kościołowi i Jego Pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza 

ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż 

zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do 
wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. 

Odpowiedzią na to wezwanie było proklamowanie przez ks. Franciszka Blachnickiego w 1979 roku 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W 40. rocznicę tego wydarzenia zapraszamy wszystkich małżonków i 

towarzyszących im kapłanów do pogłębionego wejścia na drogę człowieka wolnego i wyzwalającego. 

Tematyka spotkań na poszczególne miesiące pracy śródrocznej wygląda następująco: 

1. WRZESIEŃ 2019 – List kręgu centralnego na rok formacyjny 2019/2020: „Wolni 

wyzwalający”. 
2. PAŹDZIERNIK 2019 – Niepokalana jako wzór człowieka wolnego. 

3. LISTOPAD 2019 – Niewola – zagrożenia współczesnej rodziny. 
4. GRUDZIEŃ 2019 – Chrystus zbawia i uwalnia. 

5. STYCZEŃ 2020 – Zjednoczenie z ofiarą Chrystusa na krzyżu. 

6. LUTY 2020 – Posiadanie siebie w dawaniu siebie. 
7. MARZEC 2020 – „Nie lękajcie się”. 

8. KWIECIEŃ 2020 – Budowanie ładu moralnego w naszej ojczyźnie. 
9. MAJ 2020 – Służba na wzór Chrystusa Sługi. 

10. CZERWIEC 2020 – Podsumowanie pracy rocznej. 
 

Poszczególne konspekty miesięcznych spotkań zostaną przygotowane przez małżeństwa z kręgu 

centralnego pod kierunkiem moderatora krajowego ks. Krzysztofa Łapińskiego. 
 

„Zgromadzenie miesięczne nie może być tylko jednym z punktów programu w ramach czy to tzw. 
rozrywek kulturalnych, czy spotkań towarzyskich, jak np. wyjście do teatru, do kina, na ciekawy 

odczyt czy zebranie towarzystwa zaspokajającego jakieś szczególne zamiłowania czy zainteresowania. 

Nie wystarczy też traktować go jako spełnienia obowiązku społecznego czy religijnego lub jako okazji 
do pogłębienia i uzupełnienia swojej formacji religijnej. Ono naprawdę w świadomości uczestników 

musi być pewnego rodzaju szczytem i źródłem” („Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” nr 1). 
 

Kilka słów o poszczególnych częściach spotkania kręgu😊 

 
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 

W tej części przy skromnym posiłku dzielimy się radościami i troskami naszego życia osobistego, 

małżeńskiego i rodzinnego. 
 

CZĘŚĆ MODLITEWNA 
Zapalamy świecę i przyzywamy Ducha Świętego przed odczytaniem tekstu z Pisma Świętego. Niech 

zaproponowany tekst Pisma Świętego będzie słowem, które pragniemy wprowadzać w nasze 
codzienne życie. Dzielimy się słowem Bożym ze wspólnotą – co dziś Pan Bóg mówi do mnie w 

swoim słowie. Nie zamieniamy dzielenia się na modlitwę na kanwie słowa – nasza wypowiedź ma 

być skierowana do wspólnoty.  
Dopiero potem jest czas na modlitwę jako odpowiedź na usłyszane słowo Boże i dzielenie się życiem.  

Ważnym elementem części modlitewnej jest rozważanie tajemnicy różańca – pamiętajmy o tzw. 
dopowiedzeniach. Przykładowo: 

…Jezus, który za nas umarł na krzyżu. 

…Jezus, który Ciebie, Maryjo, wziął do nieba. 
…Jezus, na którego Matkę zostałaś wybrana przez Boga. 

Ufając we wstawiennictwo czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego modlimy się 
słowami: 



Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w 
niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na 
Twoją służbę. 
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą 
jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór 
Niepokalanej, Matki Kościoła. 
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, 
który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób 
przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.  
Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje 
Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski..........., o którą najpokorniej proszę. Amen. 
 

CZĘŚĆ FORMACYJNA 

Dzieląc się zobowiązaniami pamiętamy o atmosferze modlitwy i rzetelnego przyjrzenia się, 
jak wygląda droga duchowego wzrostu w naszym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. 

W ramach omówienia kolejnego tematu formacyjnego staramy się podzielić naszym spojrzeniem na 
przygotowaną treść, a na zakończenie podjąć konkretne postanowienia – jak w ciągu miesiąca 

zastosujemy omówione treści do naszego życia. W tym roku formacyjnym proponujemy przed 

błogosławieństwem odmawiać modlitwę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (tekst znajduje się na 
okładce „Listu”). 

 
SPOTKANIE W OPARCIU O LIST KRĘGU CENTRALNEGO – WRZESIEŃ 2019 

 
DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM 

Podzielmy się przeżyciami z okresu wakacji, doświadczeniem przeżywania rekolekcji formacyjnych itp. 

 
CZĘŚĆ MODLITEWNA 

• zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego. 

• dzielenie się słowem Bożym: Ga 5,1.13-15. 

• krótka modlitwa spontaniczna jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się życiem. 

• tajemnica różańca: głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. 

• modlitwa za wstawiennictwem ks. F. Blachnickiego. 

 
CZĘŚĆ FORMACYJNA 

• dzielenie się realizacją zobowiązań z okresu wakacji; wskazać, poprzez które 

zobowiązania zbliżyliśmy się do Chrystusa, współmałżonka, rodziny; z realizacją których 

zobowiązań mieliśmy trudność podczas wakacji i dlaczego? 

• omówienie nowego tematu formacyjnego – przeczytać list kręgu centralnego na rok 
formacyjny 2019/2020: „Wolni i wyzwalający”; przemyśleć treści w nim zawarte i podzielić się 

tymi, które do mnie/do nas najbardziej przemówiły i które chcę realizować. Podjąć się realizacji 
konkretnych działań (zapisać je) (tekst listu kręgu centralnego zostanie pod koniec sierpnia 

umieszczony na www.dk.oaza.pl). 
 

Do czego zainspirowała mnie/nas treść listu kręgu centralnego? 

http://www.dk.oaza.pl/

